Baksa
Péter
8.a osztályos tanuló
A 8. a osztály tanulója kiemelkedő szorgalmával, kitűnő tanulmányi ered
ményével, kimagasló közösségi munkájával és sportteljesítményével érdemel
te ki, hogy neve bekerüljön a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
dicsőségkönyvébe.
2. osztályos korától legalább 22 tanulmányi versenyen, 38 sporttal kapcso
latos versenyen vett részt. Ezek a számok a kiemelkedő versenyeket jelölik.
Az apróbbak megszámlálhatatlanok. A tanulmányi versenyek közül több
évfolyamon keresztül kiemelkedőek voltak a következők: iskolai matemati
ka, helyesírási, természetismereti versenyek. Mozaikos Levelezős Tanulmá
nyi versenyek között: matematika, anyanyelv, általános műveltségi, törté
nelem, természetismeret, angol tantárgyak szerepeltek. Ki kell emelni a
Mini Zrínyi Matematika Versenyt, Bonifert Domonkos Matematika Ver
senyt, angol szövegértési versenyt, Play& Win angol levelezési versenyt is.
Mindezek mellett sokasodnak a sportversenyek. Futóversenyek közül: Pick
Utcai Futófesztivál, K&H Olimpiai Futónap, THome Vivicitta Városvé
dő Futás. Majd a sok sok kézilabdás siker. Alsó tagozatban a szivacskézi
labda, felsőben a rengeteg kézilabda kupa meccs, régiós döntők, ERIMA
Kupák, Cell Kupák, diákolimpiák, kiemelkedő eredményekkel. Ehhez még
csatlakozott a futásokon kívül kislabda dobás és háromtusa is.

Nem szabad kihagynunk azt sem, hogy a tanulmányi és sporteredmények
mellett Peti kimagaslóan szerepelt a családi napok sütőversenyeiben. Soro
zatos résztvevője volt a Te szedd akcióknak, iskolai vetélkedőknek. Március
15ei műsor, október 6ai, október 23ai megemlékezések, karácsonyi műso
rok rendszeres szereplője, a színjátszósok előadásait segítő díszletezős csa
pat kiemelkedő tagja volt. Na, és persze a papírgyűjtések! Neki és szüleinek
is köszönhető, hogy osztálya 4 éven keresztül, minden évben több mint
1 tonnával előzte meg a többi osztályt. A konténeren való kitartó segítsége
is nehezen lesz pótolható.
Ennyi rengeteg tanulmányi, sport és közösségi munka mellett nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy Peti kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Nem
véletlen, hogy a Ságvári Endre Gimnázium fizika tagozatára nyert felvé
telt. Kívánjuk, hogy sikeres legyen a további tanulmányai során is és, hogy
a hőn áhított építészmérnöki diploma megszerzése ne csak álom maradjon.
Ez a sok kimagasló eredmény azt jósolja: biztosan sikerülni fog.
Még egyszer sok sikert kívánunk!

Kocsor
Anita
8.b osztályos tanuló
Anita nyolc éven át, minden évben kitűnő bizonyítvánnyal és nevelőtestüle
ti dicsérettel zárta a tanévet. Kitartása, szorgalma példaértékű. Humán jel
legű beállítottságát a magyar nyelv tantárgy területén indított versenyeken
való részvételei bizonyítják. Alsó tagozaton 1. helyezéseket ért el mesemon
dó, Kazinczy szép kiejtési, és helyesírási versenyeken.
4. osztályban városi IV., illetve megyei III. helyezéssel került dobogóra. El
nyerte a kitűnő olvasó címet is.
Felső tagozat minden tanévében az iskolai Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny, valamint a Mini Zrínyi matematikaverseny I. helyezettje lett.
Barátságos, figyelmes, segítőkész megnyilvánulása miatt szeretik osztály
társai, tanárai. Viselkedése nemcsak illemtudó, hanem őszinte is.
Megbízhatóságából adódóan éveken át képviselte osztályát a Diákönkor
mányzatban. Ebben a tanévben a Diáktanács elnökeként végezte munká
ját.
Tanulmányait a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium francia–
magyar tagozatán folytatja, melyhez sok sikert kívánunk.

Mészáros
Bence
8.b osztályos tanuló
Sokoldalú, magabiztos, céltudatos egyéniség, kedvelt tagja a közösségnek.
Gondolkodása problémamegoldó, erős igazságérzettel. Magatartása sza
bálykövető, tanáraival tisztelettudó, segítőkész.
Tanulmányi munkájának egyenletesen magas színvonalát kitűnő eredmé
nyei bizonyítják. Az évek során több tantárgyi, illetve nevelőtestületi dicsé
retet kapott.
Számos iskolai versenyen dobogós helyen végzett. Indult matematika, an
gol, és szavaló versenyeken is. A Vörösmarty Tankerületi Szavalóverseny
II. helyezettje lett.
Tanulmányi eredményessége mellett kiváló sportoló is. Számos kötélugró
versenyen mérettette meg magát. Eredményei:
– Megyei Kötélugró Formációs Diákverseny I. hely
– Megyei Kötélugró Diákolimpia III. hely
– Országos Diákolimpia Formációs gyakorlat I., valamint III. hely
– Országos Diákolimpia Egyéni I. illetve IV. hely
Tanulmányait a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium biológia tagozatán
folytatja, s reméljük, hogy a távlati céljaiban megfogalmazott állatorvosi
diplomát megszerzi.

